
ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА  

ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ 

Број: 01-31/1-2007 

28.02.2013. године 

Б е о г р а д 

Старине Новака бр. 24 

 

На основу члана 15. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/2005), и 

члана 158. Статута Школе, Управни одбор Више техничке текстилне школе у Београду, на 

седници одржаној дана 18.01.2007. године донео је Одлуку о основним задацима и циљевима 

Школе, а Савет Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент у 

Београду, правног следбеника Више техничке текстилне школе, на седници одржаној 

28.02.2013.године Измене и допуне те Одлуке, тако да пречишћен текст сада гласи: 

 

ОДЛУКА 

О 

ОСНОВНИМ ЗАДАЦИМА И ЦИЉЕВИМА ШКОЛЕ 
 

Основни задаци Високе текстилне струковне школе за дизајн технологију и менаџмент 

у Београду – ДТМ  одражавају основну сврху постојања Школе која се огледа у образовању 

текстилних струковних дизајнера, струковних инжењера технологије  и струковних 

инжењера менаџмента и у складу су са опредељењем Школе да буде и остане национални 

лидер у образовању струковног кадра за потребе текстилне индустрије.  

Своје основне задатке  Школа ће постићи остваривањем следећих циљева:  

 Едукација високостручног кадра из области дизајна, технологије и менаџмента у 

текстилу, на  основним и специјалистичким студијама, укључујући могућност 

образовања хендикепираних лица, развој образовања током целог живота и 

образовање ван седишта Школе како би високо образовање постало доступно већем 

броју корисника. 

 Едукација кроз обуке и курсеве, у циљу надградње у професији. 

 Обезбеђење стандардне услуге у домену образовања 

 Континуирано праћење научних достигнућа у области текстилне струке и 

имплементација нових сазнања у наставни процес 

 Усаглашавање студијских програма са потребама текстилне индустрије и са сличним 

програмима познатих домаћих и европских високообразовних институција 

 Развој система квалитета кроз примену стандарда дефинисаних актима Националног 

савета и израду, примену и развој сопствених  докумената система квалитета: 

правилника процедура, упутстава и записа 

 Обезбеђење  транспарентности информација 

Основни задаци Школе се периодично преиспитују при избору сваког новог менаџмента, 

а најкасније на три године, у циљу  вредновања њихове сврсисходности у процесу планирања 

и расподеле ресурса. 

Основни задаци и циљеви се остварују реализацијом планова рада, а могу се кориговати  

у зависности од финансијског стања и других утицајних фактора.   
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